مـارا
دنبال
کنید

حجت االسالم میثم تارم امام جمعه جیرفت:
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سرعت اینترنت جیرفت
قابل قبول نیست

ما را در تلگرام دنبال کنید

@kaghazevatan

روزنامه اقتصادی استان کرمان
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شــماره پیاپــی 1055

ســال چهــارم

قیمــت  500تومــان

چهارشــنبه  10شــهریور 1400

تورم استان در پله  ۴۴،۸درصدی ایستاد

تورم کرمان باالتر از میانگین کشوری
بوده و این نرخ برای کشور در دوره مذکور  ۴۴.۲درصد بوده است.
"حمید شهسواری" امروز  ۹شهریور ماه در نشست خبری به مناسبت

سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان گفت:
نرخ تورم  ۱۲ماهه منتهی به تیرماه امسال در استان  ۴۴.۸درصد

هفته دولت اظهار کرد :مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیئت
دولت بر ساماندهی مسائل اقتصادی تاکید کردند و همه ما باید با

تعامل و همکاری برای رفع مشکالت گام برداشته و بخش خصوصی
را یاری کنیم تا با ایجاد شفافیت ،فضای کسب و کار بهبود پیدا کند.
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تاخیر در انتقال
آب سدنساء بم

انتقال آب سد نسا در بم معطل  ۵کیلومتر لولهگذاری است

2

 ۵طرح راهداری در جنوب
کرمان بهرهبرداری شد
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب اســتان کرمان از بهرهبرداری
پنج طرح راهداری در شهرستانهای جنوب این استان طی هفته دولت خبر
داد .مسعود جمیلی به آسفالت راه روستایی محور فاریاب -ارزوئیه اشاره کرد و
طول این محور را  ۶کیلومتر با اعتبار چهار میلیارد تومان برشمرد.

عکس :فردای کرمان

رفسنجان آماده برداشت پسته میشود

فصل پستهها در پیک پنجم
تورم استان در پله  ۴۴،۸درصدی ایستاد

تورم کرمان باالتر از میانگین کشوری

سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان
کرمان گفت :نرخ تورم  ۱۲ماهه منتهی به تیرماه
امسال در استان  ۴۴.۸درصد بوده و این نرخ برای
کشور در دوره مذکور  ۴۴.۲درصد بوده است.
"حمید شهسواری" امروز  ۹شهریور ماه در
نشست خبری به مناسبت هفته دولت اظهار کرد:

نوبت اول

مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیئت دولت
بر ساماندهی مسائل اقتصادی تاکید کردند و همه
ما باید با تعامل و همکاری برای رفع مشکالت گام
برداشته و بخش خصوصی را یاری کنیم تا با ایجاد
شفافیت ،فضای کسب و کار بهبود پیدا کند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه نرخ بیکاری استان کرمان

3

در سال گذشته  ۱۰.۶درصد بوده که نسبت به سال
 ۹۸میزان  ۰.۷واحد درصد کاهش یافته و رتبه استان
در این شاخص در بین استانهای کشور  ۱۹بوده است.
شهسواری تصریح کرد :نرخ بیکاری استان کرمان در
فصل بهار  ۱۴۰۰میزان  ۱۱.۴درصد بوده که نسبت به
بهار  ۹۹میزان  ۱.۳واحد درصد افزایش یافته ضمن اینکه
شاخص کل کشور در بهار امسال  ۸.۸درصد بوده است.
سرپرست ااره کل امور اقتصادی و دارایی استان
کرمان با اشاره به اینکه نرخ تورم استان در سال
گذشته  ۳۶.۸درصد بوده ،گفت :نرخ تورم  ۱۲ماهه

تهیه مصالح و اجرای پروژه واحدهای مسکونی
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان شهریور ماه14 ،

را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای روش اول همزمان با ارزیابی کیفی (روش فشرده) بر اساس مشخصات فنی منضم
به اسناد مناقصه و دربسترسامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به اشخاص حقوقی دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری دررشته
ساختمان و ابنیه پایه  5به باال واگذار نماید ( .به استناد نامه شماره  203048مورخ  1400/05/04سازمان برنامه و بودجه کشور سقف

ردیف

استان

شهرستان

1

کرمان

شهربابک

مشخصات پروژه احداث واحدهای
مسکونی

پروژه

اجرای  24واحد مسکونی ویالیی

یک طبقه خورسند شهربابک تا پایان
سفتکاری و حصارکشی به متراژ
 2571/6مترمربع

محل

شهربابک
روستای
خورسند

سال (1400ریال)

130/265/054/531

نوبت اول

الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت

ها از طریق درگاه سامانه تداکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت

شرکت در مناقصه محقق سازند.

ظرفیت ریالی پیمانکاران پایه  5ابنیه و ساختمان درسال  1400مبلغ  276/790میلیون ریال اعالم شده است).

اجرای

سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان
گفت :در حوزه معاونت مالی و اداری ،مولدسازی و
فروش دارایی های دولت دنبال می شود و دستگاه
های اجرایی باید همه اموال مازاد را به ما اعالم و آنها
را یا تجهیز و درآمدزایی کرده و یا به فروش برسانند.
وی افزود :قریب به  ۷۰مجوز فروش اموال دستگاه های
اجرایی در استان کرمان دریافت شده و از همه مدیران
درخواست داریم روی مولدسازی که یکی از روش های
تامین مالی و مورد تاکید دولت و وزیر اقتصاد است ،کار را
دنبال و مزایده ها را برگزار کنند.

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان درنظردارد تهیه مصالح واجرای پروژه واحد های مسکونی به شرح مندرج درجدول ذیل

برآورد اولیه براساس

براسـاس اطالعات منتشـر شده از سـوی سـازمان حمایت مصرف
کننـدگان و تولیدکننـدگان در چهـار ماهـه نخسـت امسـال ۶۱
هزار و  ۲۸۹گشـت مشـترک بازرسـی با حضور بازرسـان سـازمان های صنعت ،معدن و
تجارت اسـتانها و سـازمان تعزیـرات حکومتـی ودیگردسـتگاههای ذیصلاح از جمله
وزارت جهاد کشـاورزی ،اداره کل میراث فرهنگی و گردشـگری ،اتاق اصنـاف و اتحادیه
ها و ...انجام شـده اسـت.
صفحه  3را
بخوانید

فراخوان مناقصات عمومی
یک مرحله ای

فرخوان تجدید مناقصه عمومی یک
مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی

فهرست بهای پایه ابنیه

نان ،مرغ و تعمیر خودرو
صدرنشین شکایات مردمی

وی بیان کرد :فعالیت پنجره واحد الکترونیکی
در دست پیگیری است که کار اجرایی به عهده اتاق
بازرگانی و نظارت به عهده ماست و در حال توسعه
در شهرستان هاست تا استعالمات الزم از دستگاه
های اجرایی برای صدور مجوز شفاف سازی و
در اسرع وقت در اختیار سرمایه گذاران قرار بگیرد.
این مسئول عنوان کرد :فرصت ها و موانع
سرمایه گذاری در دستگاه های اجرایی در
حال احصاء است که به دبیرخانه مقررات
زدائی در سطح وزارتخانه ارسال می شود.

منتهی به تیر ماه امسال  ۴۴.۸درصد و این نرخ
برای کشور در دوره مذکور  ۴۴.۲درصد بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وظایف
اداره کل امور اقتصادی و دارایی افزود :اطلس سرمایه
گذاری استان کرمان در دست تهیه است و در حال
پیگیری جذب سرمایه گذاری خارجی در استان هستیم.
شهسواری ادامه داد :در پنج ماهه سال جاری مبلغ ۱.۲
میلیون یورو به عنوان سرمایه خارجی وارده برای استان
کرمان به ثبت رسیده که در مقایسه با کل سال  ۹۹میزان
سرمایه گذاری خارجی مصوب افزایش داشته است.

مبلغ تضمین

شرکت در مناقصه
(ریال)

6/510/000/000

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی
مدت

اجرای
پروژه

 15ماه

شماره
شماره

عنوان

/103ج1400/3

 20کیلو ولت و فشار ضعیف

جهت آزادسازی پروژه باند دوم
حدفاصل میدان سرجاز تا پل

/104ج1400/3

 20کیلوولت جهت آزادسازی

پروژه پل دوم بهادرآباد و باند

آدرس فوق ( .حضوریک نفرنماینده مناقصه گران با ارائه معرفی نامه کتبی درجلسه بازگشایی پا کات بالمانع است).

 -۸شرایط مناقصه گران کلیه شرکتهای (اشخاص حقوقی) دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری پایه  5و باالتر در رشته ساختمان و ابنيه از سازمان

مدیریت و برنامه ریزی که درسامانه ستاد ثبت نام نموده و امضای الکترونیکی دریافت کرده اند

و فهرست بهای خطوط
هوایی انتقال وفوق

شده در اسناد) _ اصل

توزیع نیروی برق و

فیش واریز وجه نقد

4،244،659،106

213،000،000

ابنیه سال 1400

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

 -۳موضوع مناقصه :اجرای واحدهای مسکونی به شرح جدول فوق براساسی نقشه ها و مشخصات فنی منضم به اسناد مناقصه

 -7تاریخ و محل بازگشایی پاکات :ساعت  ۱۰صبح روز یکشنبه 1400/07/04در محل دفتر امور قراردادهای بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان به

ضمانت نامه بانکی(

7،248،101،273

فهرست بهای توزیع

نیروی برق سال 1399

دوم رودبار -بهادرآباد

-1نوع فراخوان :عمومی یک مرحله ای (روش اول) همراه با ارزیابی کیفی (روش فشرده)

 -5محل دریافت اسناد  :سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس www.setadiran.ir

نوع

مطابق با فرمت ارایه

احداث وجمع آوری شبکه برق

 -٢نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار :بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان واقع درکرمان ،انتهای خیابان خواجونبش ابوذر.

 -6آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادات توسط مناقصه گران:تا ساعت ۱۳روزشنبه 1400/07/03

363،000،000

جنگل آباد

1400/13

 -4مهلت دریافت اسناد ازساعت  13ظهرروزپنجشنبه  1400/06/11تا ساعت  ۱۳روزپنجشنبه 1400/06/18

براورد (ریال)

فهرست بها

احداث و جمع¬آوری شبکه برق

مناقصه

فراخوانمناقصه:

تضمين (لاير)

/105ج1400/3

های سطحی ،دریواسیون و

رادیه و برید آبروها در محور
کهنوج-رودان (تجدید)2

فهرست بهای راه ،راه

مانت نامه بانکی(

اجرای دیوارهای هدایت آب
6،883،000،000

مطابق با فرمت ارایه

شده در اسناد) _ اصل

149،126،881،460

فیش واریز وجه نقد

آهن و باند فرودگاه

سال  1400و فهرست
بهای تجمیعی

 -مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت عمومی :ساعت  14روز 1400/06/13تا تاریخ .1400/06/20

 oمهلت زمانی ارائه پیشنهاد عمومی یک مرحله ای :تا ساعت  14روزسه شنبه تاریخ .1400/07/06
 oزمان بازگشایی پاکت های مناقصه یک مرحله ای :ساعت  8روزچهارشنبه تاریخ .1400/07/07

 -9خرید اسناد مناقصه با پرداخت مبلغ ( 2/000/000دو میلیون ریال) ازطریق درگاه تعيين شده درسامانه ستاد به حساب  0105841897001بنام بنیاد

 oاطالعات تماس دستگاه مناقصه گزارجهت دریافت اطالعات بیشتردرخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :آدرس :جیرفت -حدفاصل سیلو

 -10ضمنا جهت کسب اطالعات بیشترمی توانید با شماره تلفن  32524896دفترامورنظارت و ارزیابی مسکن شهری تماس حاصل نمائید.

کشور()http://iets.mporg.ir

مسکن انقالب اسالمی استان کرمان برای مناقصه گران امکان پذیرمی باشد .

 -11رعایت بخشنامه های صادره ازسوی سازمان برنامه و بودجه کشوردرخصوصی ظرفیت نهایی پیمانکاران جهت شرکت درمناقصه ازسوی پیمانکاران

الزامی است.

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان

2

و پلیس راه ،بلوار ورودی شهرک صنعتی شماره  2تلفن 034-43310516 :و سایت  www.jkerman.mrud.irو پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت درسامانه :مرکزتماس  021-41934و دفترثبت نام  88969737و 85192768

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان

2

سال چهارم | شماره پیاپی 1055
چهارشنبه  10شهریور 1400

پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم

تاخیر در انتقال آب سدنساء بم

سرعت اینترنت جیرفت
قابل قبول نیست

رییس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی
خبر
استان کرمان با اشاره به اینکه رسانهها پتانسیل
خوبی برای جریانسازی مثبت در حوزه کار
اتاقبازرگانی دارند،اظهارکرد:اتاق یک تشکل غیرجناحی
است و خواستار جریان مطالبهگری به نفع اقتصاد استان
و همراهی رسانهها در راستای اقدامات برای الگوی توسعه
استان هستیم.
سیدمهدی طبیبزاده با اشاره به اینکه از بهرهوری خیلی
غفلت میشود،گفت:اقتصاد استان کرمان اضمحالل منابع
است.معلوم نیست این چرخه بهچه قیمتی میچرخد و صرف
انرژی از جمله برق،آب و  ...و برداشت معادن در حد گذران
زندگی است و به فکر توسعه نیستیم.
او با اشاره به اینکه بهر هوری در همه بخشها از جمله
انرژی،آب،صنعت و...مطرح است،تصریحکرد:باید این حوزه
تحلیل شده و فرهنگ بهرهوری توسعه یابد.
رئیس پارلمان بخشخصوصی استا نکرمان با اشاره به
ظرفیت نیرویانسانی بیانکرد:کرمان فضای جذب نخبگان
در حد عالی را ندارد و نخبگان یا به تهران یا خارج از کشور
میروند که باید به این مسئله پرداختهشود و شرکتهای
دانش بنیان نتوانسته فضای جذب نخبگان را فراهم کند.
او تصریحکرد:فرار سرمایه از کرمان موضوع حیاتی است و
کمتر کسی عالقمند به سرمایهگذاری در استان است و شاید
در استان استهالک سرمایهگذاری از موضوع سرمایهگذاری
در صنایع کوچک و متوسط بیشتر است.
طبیبزاده در ادامه با اشاره به بهرهبرداری از معادن استان
کرمان بیانکرد:آیا مسئوالن کنونی و سابق استانکرمان
به این فکر کردهاند اگر روزی زنجیره فوالد و مس را نداشته
باشیم،این همه سرمایه و طرح چه میشود؟برای ۲۰سال
آینده چه برنامهای دارند و سود معادن کجا هزینه میشود؟
او ادامهداد:در صورت تداوم حرکت با فرمان کنونی،استان
کرمان در آینده نه چندان دور با مشکل جدی سرمایهگذاری
مواجه است لذا نیازمند تحول اساسی هستیم و اتاق بازرگانی
همه مسائل را بررسی کرده و حاضر هستیم اطالعات را در
اختیار گذاشته و جریانسازی ایجاد شود.

کاهش اطاله دادرسی از
مؤلفههای اساسی توسعه
دادرسی عادالنه است

انتقال آب سد نسا در بم معطل  ۵کیلومتر لولهگذاری است

نمایندهمردمشهرستانهایشرقیاستاندر
مجلسشورایاسالمیدربارهدوباندهشدن

جادهرودابغربیکهمدتهامسکوتمانده

استادامهداد:زمانیکهشانههایمحورروداب
غربیزدهشدبندهمسئولیتینداشتمامابا

پیگیریورایزنیانجامشدهاعتبار ۱.۵میلیاردی

بهاینپروژهاختصاصیافتکهبااینمبلغحداقل
تعریضاینجادهرامیتوانانجامداد.

غضنفرآبادیدربارهدوباندهکردنجادهدارزین-
دهبکرینیزخاطرنشانکرد:هشتسالقبلکه

بندهنمایندهمردمدرمجلسبودماعتباریبرای
دوباندهشدناینجادهاختصاصدادهشداما
متاسفانهوصولنشد.

ُسها خدیش

گزارش

نماینـده مـردم شهرسـتانهای شـرقی اسـتان
کرمـاندر مجلس بـا بیان اینکـه انتقال آب سـد
نسـاءدر بم معطل پنج کیلومتر لوله گذاری است
گفت :اعتبارات خوبیدر بودجه گذاشـته شـده و
ایـن پـروژه بـزودی افتتـاح خواهـد شـد.
حجت االسالم و المسـلمین موسی غضنفرآبادی
دربـاره وضعیـت انتقـال آب سـد نسـاء بـه بـم و
بروات تصریح کـرد :اعتبـارات خوبی بـرای پروژه
انتقـال آب سـد نسـاء بـ ه بـم و بـرواتدر بودجه
 ۱۴۰۰گذاشـته شـده اسـت و این پروژه به زودی
به بهره بـرداری خواهد رسـید ،حتـی اگر تصفیه
نشـده باشد.
او افـزود :طبـق قـول وزارت نیـرو انتقال آب سـد
نسـاء باید تا پایاندولـتدوازدهم انجام می شـد
که متاسـفانه به تاخیر افتاده اسـت اما ظاهراً لوله
هـا خریداری شـده ولی منتقل نشـده اسـت.
غضنفرآبـادی بیـان کرد :حـدود پنـج کیلومتر از
طـرح انتقال آب سـد نسـاء باقـی مانده اسـت که
در اولین فرصـت خدمت وزیر نیرو خواهم رسـید
و پیگیـر مشـکالت بوجـود آمـدهدر تاخیـر بهره
بـرداری این پـروژه خواهم شـد.
نماینده مردم شهرسـتان های بم ،نرماشیر ،فهرج
و ریگاندر مجلـس ادامهداد :اخـذ مصوبه انتقال
آب از سـد نسـا به بم و بروات بـا اعتبـاری بیش از
یـک هـزار میلیـارد تومـان از مهمتریـن اقدامات
انجـام شـدهدر شهرسـتان هـای شـرقی اسـتان
کرمـان بوده اسـت.

عکس :مهر

اقتصاد کرمان ،اضمحالل
منابع است

خبر

بـه بم و
بـه گفتـه او بعـد از انتقال آب سـد نسـاء 
بروات ایـن انتقـال شـاملدیگر شهرسـتان های
شـرقی اسـتان (نرماشـیر ،فهـرج و ریـگان) نیـز
خواهـد شـد.
دوبانده شدن جاده روداب غربی
نماینده مردم شهرسـتان های شـرقی اسـتاندر
مجلـس شـورای اسلامیدربـارهدوبانده شـدن
جـاده روداب غربـی که مـدت ها مسـکوت مانده
اسـت ادامه داد :زمانی که شـانه های محور روداب
غربـی زده شـد بنـده مسـئولیتی نداشـتم امـا با
پیگیری و رایزنی انجام شده اعتبار  ۱.۵میلیاردی
به ایـن پـروژه اختصـاص یافـت کـه با ایـن مبلغ
حداقـل تعریض ایـن جـاده را میتوان انجـام داد.
اعتبار دوبانده شدن محور دارزین-
دهبکری وصول نشد
غضنفرآبادیدربارهدوبانده کـردن جادهدارزین-
دهبکری نیز خاطرنشـان کرد :هشـت سـال قبل
که بنده نماینده مـردم در مجلس بـودم اعتباری
برایدوبانده شـدن این جاده اختصاصداده شـد
اما متاسـفانه وصول نشد.
او اظهـارداشـت :اکنـون بـهدنبـال تکمیـل پـل
دهبکری هسـتیم و بعد از اتمام این پروژهدوبانده
کردن جـادهدارزیـن-دهبکـری را نیـز پیگیری
خواهیـم کرد.
تامینتجهیزاتبیمارستانی
نماینده مردمدر مجلس شـورای اسلامی تامین
چهاردستگاه اکسـیژن سـاز و یکدسـتگاه ام آر
آی مارک زیمنسدر شـرایط بحرانـی کرونا برای
بیمارسـتان پاسـتور بم را ازدیگر اقدامات مهمدر
شـرق اسـتان کرماندانست.

 ۴۰میلیارد تومان اعتبار برای آسفالت کوچه
های بم
اودربارهدغدغه مردمدر مورد کوچه های خاکی
بم نیز یادآور شد ۴۰ :میلیارد تومان اعتبار از
شرکت بازآفرینی شهری وزارت راه و شهرسازی
برای آسفالت بافت فرسوده شهرستان بم گرفته
شد که از این مبلغ  ۲۴میلیارد به صورت اسناد
و برای خرید قیر است که این امر تحول بسیار
بزرگیدر بحث آسفالت کوچه ها و خیابان های
شهرستان بم ایجاد خواهد کرد.
کابینه رئیس جمهوری تخصصی است
نماینده مر دم شهرستان های بم ،نرماشیر،
فهرج و ریگان در مجلس درباره کابینه رئیس
جمهوری نیز گفت :کابینه ایشان تخصصی
است و امیدواریم با تالش ها ،پیگیری ها و
هماهنگیهایی که بین کابینه و مجلس وجود
دارد بتوانیم شاهد خدمات خوبی در دولت
سیزدهم باشیم و دغدغههای مردم در زمینه
اشتغال و تورم برطرف شود.
نرخ خرما خوب است
او درباره نرخ خرما و مشکالت نخلداران نیز
گفت :نرخ خرما در فصل برداشت تقریباً خوب
است و کیلویی  ۲۸تا  ۳۰هزار تومان به فروش
می رسد که امیدواریم این نرخ باالتر هم برود.
غضنفرآبادی درباره آفت زنجره خرما نیز بیان
کر د :هشت سال قبل که نماینده مر دم در
مجلس بو دم  ۴میلیار د اعتبار برای مبارزه با
این آفت گرفته شد اما متاسفانه این آفت مجدد
طغیان کرده است؛ همچنین در وزارت جهاد
کشاورزیدولت قبلدرخواست تشکیل کمیته

ناظران کشاورزی مقابل استانداری کرمان تجمع کردند
شماری از ناظران کشاورزی استان کرمان در
اعتراض به شرایط شغلی خود و با درخواست
وضعیت استخدامی روز سهشنبه مقابل استانداری
کرمان تجمع کردند .این افراد که تعدادشان افزون
بر  ۵۰نفر برآورد شد اظهارداشتند که مشکلشان با
تصویب طرح مربوط به فعالیت ناظران کشاورزی
در مجلس و اختصاص سهمیه استخدامدر سطح
کشوری قابل حل و پیگیری است و با هدف اطالع
رسانی مشکالتشاندر این محل حضور یافته اند.
بعضی از این تجمع کنندگان گفتند که شمار کل
ناظران کشاورزیدر استان حدود  ۴۰۰نفر است
و خواهان حمایت از سوی مجاری مختلف بهویژه
مجلسدر تصویب طرح مربوط به فعالیتهایشان
هستند.این افراد مدعی هستند بهدنبال تصویب
طرح جذب ناظران در مجلس طی چند سال
اخیر،برخی از ناظران کشاورزی موقعیتهای شغلی
دیگر پیش روی خود را نادیده گرفتند و فعالیتشان را
به عنوان کارشناسان ناظر باوجود «دستمزد پایین»

ادامهدادند.محسنسمندریازجملهنمایندگاناین
تجمع کنندگان گفت :از سال  ۱۳۹۰و قبل از آن تا
سال ۹۸در مراکز جهاد کشاورزیدر مبارزه با آفات
گیاهی نظارت و فعالیتداشتیم اما سال ۹۸با جمع
کثیری از ناظران قرارداد بسته نشد و بدون تعیین
تکلیف رها شدند.او افزود :این افراد در حالی که
حقوقشان بسیار پایین است به امید اینکه استخدام
شوند ادامه فعالیت دادند.
سمندری اهم فعالیت این افراد رادر کنار کشاورزان
در زمینه کنترل و مبارزه با آفات و نظارت بر کاهش
مصرف سموم شیمیایی برشمرد.
نماینده مهندسان ناظر کشاورزی جنوب کرمان
گفت :طی یکسال گذشته با تالش فراوان
طرح تعیین تکلیف و استخدام مهندسان ناظر
جها دکشاورزی در مجلس شورای اسالمی
تالشهایی انجام شد چندین ماه قبل نیز کلیات آن
در کمیسیون کشاورزی مجلس به تصویب رسید.
او ادامه داد:اما با گذشت ماهها هنوز جزئیات طرح

مورد بررسی قرار نگرفته است؛از اعضای کمیسیون
کشاورزی میخواهیم به این موضوع توجهداشته
باشند.
توضیح مسئوالن جهاد کشاورزی استان
جانشین معاون توسعه مدیریت و منابع و مدیر
امور اداری سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان
نیز با اشاره به تعریف مربوط به فعالیت مهندسان
ناظر گفت:مهندس ناظر طبق تعریف قانونی
فردی است که با کلینیکهای گیاه پزشکی در
استان قرارداد دارد و وظایفی که کلینیکهای
گیاه پزشکی (بخش خصوصی) به آنها محول
مینماید را به انجام میرساند و این افراددر این
کلینیکها نظارت بر روند اجرایی فعالیتهای
کشاورزان استان را برعهده دارند.او در ادامه به
اعتراض ناظران کشاورزی به شرایط کاری خود
اشاره کرد و گفت :طبق قانون هرگونه جذب و
استخدامدردستگاههایدولتی به استناد ماده ۴۱
قانون مدیریت خدمات کشوری مستلزمداشتن

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060319078004804مورخه  1400/05/23هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سعید حسین زاده سیرچی فرزند على بشماره شناسنامه  2980310042کدملی
 2980310042صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  121/89متر مربع پالک  ۱۶۶۴۰فرعی از ۳۹۶۸
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  ۸۸۱فرعی از اصلی مذکور ،واقع در بخش  ۲کرمان آدرس
کرمان سرآسیاب فرسنگی شهید ماهانی  ۱۷جنوبی  ۸انتهای کوچه خریداری از مالک رسمی آقای احمد فتحی
زاده محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف 592
تاریخ انتشار نوبت اول  :چهارشنبه -1400/06/10تاریخ انتشار نوبت دوم  :چهارشنبه 1400/06/24
محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060319078004654مورخه  1400/05/17هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اکرم حسینی زارعی فرزند محمد بشماره شناسنامه  318صادره از کرمان کد ملی
 2991700130در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  130/5متر مربع پالک  16619فرعی از  3968اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  899فرعی از  3968اصلی بخش  2کرمان واقع در میدان بیرم آباد بلوار شهیدان محمدی کوچه
 22خریداری از مالک رسمی آقای رستم کوچک زاده محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف 501
تاریخ انتشار نوبت اول  :چهارشنبه 1400/06/10
تاریخ انتشار نوبت دوم  :چهارشنبه 1400/06/24
محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060319078002552هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم
نفیسه شجاعی باغینی فرزند احمد بشماره شناسنامه  73صادره از کرمان شماره ملی  2993016288در ششدانگ
یک باب خانه به مساحت  224/31متر مربع پالک  201فرعی از  2833اصلی مفروز و مجزی شده از پالک یک
فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش  3کرمان آدرس کرمان بزرگراه امام کوچه  58سمت چپ خریداری از مالک
رسمی خانم ایراندخت هرندی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف 594
تاریخ انتشار نوبت اول  :چهارشنبه  -1400/06/10تاریخ انتشار نوبت دوم  :چهارشنبه 1400/06/24
محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون اگهی موضوع ماده  3قانون تعیین وتکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد
سند رسمی وماده 13ایین نامه قانون ثبت هر یک از پالک های ذیل از 83اصلی واقع
درروستای زیری شهرکهنوج قطعه یک بخش 46کرمان منتشر ودر موعد مقررمورد واخواهی قرار
نگرفته ونیاز به تحدیدی حدود دارند.لذا حسب درخواست کتبی مالکان مورخه 1400/06/02آگهی
تحدید آن باستناد تبصره ماده 13قانون مزبور منتشر وعملیات تحدید آن از ساعت 8صبح
روزیکشنبه 1400/07/04در محل شروع وبعمل خواهد آمد .لذا به مالکین و مجاورین رقبه فوق
اخطار میگردد که در موعد مقررمحل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات
تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض
داشته باشد طبق ماده 20قانون ثبت و ماده  86اصالحی پس از تنظیم صورت جلسه تحدیدی
اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم وظرف مدت 30روزدادخواست به مراجع ذیصالح قضائی
تقدیم نماید و گواهی دادخواست مربوطه را به این اداره ارائه نماید .وپس از گذشت مهلت یاد
شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود .
905فرعی اقای علی عیدی فرزند بختیار ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 41605متر مربع .
906فرعی اقای محمد عیدی فرزند بختیار ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت39847متر مربع .
تاریخ انتشار :چهارشنبه 1400/06/10
اصغرنارویی  -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج.م الف179:

برای حل این مشکل داده شد تا بتوانیم یک
غیرسمی با این آفت داشته باشیم که
مبارزه
ّ
امیدواریمدردولت جدید این امر تسریع یابد.
او اظهارداشت :آفت زنجره خرما و خشکیدگی
خوشه خرما از مهمترین آفت هایی هستند که
به نخلداران خسارتهای زیادی وارد میکنند.
اقدامات خوبی در مبارزه با ریزگردها
انجام شده است
غضنفرآبادی درباره وجود ریزگردها در شرق
استان کرمان گفت :اقدامات زیادیدر این زمینه
صورت گرفته است از جمله بحث بادشکن ها،
مالچ پاشی ،بیابان زدایی یا جنگلزایی که در
تمام این موارد کارهای خوبی انجام شده است.
به گفته او درختکاری بعد از خواجه عسکر تا
ابارق و برج اکرم ،مالچ پاشیدر فهرج و ریگان و
اجرای  ۴کیلومتر بادشکندردارستاندر کاهش
این ریزگردها موثر بوده اما باید بدانیم منطقه ما
ی است و خشکسالی های اخیر از مهمترین
توفان 
دالیل این ریزگردها است .
سهمیه بومی دانشگاه فرهنگیان برداشته
شده است
نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی بیان
کرد :سهمیه بومیدانشگاه فرهنگیاندر سراسر
کشور توسط شورای عالی انقالب فرهنگی
برداشته شده و این مشکل تنها مخصوص شرق
استان کرمان نبوده است.
غضنفرآبادی تاکیدکرد :مجوز تاسیس دانشگاه
فرهنگیان به شهرستانها داده نمی شود اما پیگیر
یک نمایندگی در بم هستیم که تاکنون موفق
نشده ایم.
سهمیه استخدام است.صدیقه بدرآبادی افزود:
وزارت جهاد کشاورزی نسبت بهدریافت سهمیه
و تامین اعتبار استخدام هزار نفردر سطح کشور
اقدام کرده است.او تصریحکرد :مراتب آگهی
استخدام به منظوردرجدر سایت سازمان سنجش
به سازمان سنجش ابالغ شده که متقاضیان پس
از قرار گرفتن آگهیدر سایت می توانند ثبت نام و
در آزمون استخدامی شرکت کنند.
دلیل کاهش تعداد قراردادها
بدرآبادی گفت :سازمان حفظ نباتات کشور
قرارداد با کلینیکهای حفظ نباتات را به دلیل
کمبود اعتبار صرفا در شهرستا نهایی منعقد
کرده که با آفات خاص و به صورت بحرانی مبارزه
میکردند و در نتیجه استانها موظف به انعقاد
قرارداد با کلینیکهای شهرستا نهای هدف
(شهرستا نهایی که آفت خاص را باید کنترل
میکردند) شدند.
او با بیان اینکه قراردادهای دستگاههای اجرایی
دولت با کلینیکهای حفظ نباتات از سال ۹۸
محدود شدند گفت :اما کلینیکها مشغول خدمت
رسانی به بخش خصوصی بوده و هستند.

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون اگهی موضوع ماده  3قانون تعیین وتکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13ایین
نامه قانون ثبت هر یک از پالک های ذیل از 920اصلی واقع در شهرمنوجان قطعه پنج بخش 46کرمان منتشر
ودر موعد مقررمورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدیدی حدود دارند.لذا حسب درخواست کتبی مالکان مورخه
1400/06/03آگهی تحدید آن باستناد تبصره ماده 13قانون مزبور منتشر وعملیات تحدید آن از ساعت 8صبح روزدوشنبه
1400/07/12در محل شروع وبعمل خواهد آمد .لذا به مالکین و مجاورین رقبه فوق اخطار میگردد که در موعد مقررمحل
وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین
بر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد طبق ماده 20قانون ثبت و ماده  86اصالحی پس از تنظیم صورت جلسه
تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم وظرف مدت 30روزدادخواست به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید و
گواهی دادخواست مربوطه را به این اداره ارائه نماید .وپس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود .
4111فرعی اقای امین هللا رازبان فرزند صمد اله ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی به مساحت 459متر مربع .
4112فرعی اقای صمداله رازبان فرزند درویش ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی به مساحت 956.76متر
مربع
4113فرعی اقای نصرت اله رازبان فرزند صمد اله ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی به مساحت 645.50متر
مربع
4116فرعی اقای حبیب رازبان فرزند صمد اله ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی به مساحت 493.40متر
مربع.
تاریخ انتشار :چهارشنبه 1400/06/10
اصغرنارویی  -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج.
آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون اگهی موضوع ماده  3قانون تعیین وتکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
وماده 13ایین نامه قانون ثبت هر یک از پالک های ذیل از 86اصلی واقع درکوتک شهرکهنوج
قطعه یک بخش 46کرمان منتشر ودر موعد مقررمورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدیدی حدود دارند.
لذا حسب درخواست کتبی مالکان مورخه 1400/05/31آگهی تحدید آن باستناد تبصره ماده 13قانون مزبور
منتشر وعملیات تحدید آن از ساعت 8صبح روزپنجشنبه 1400/07/01در محل شروع وبعمل خواهد آمد.
لذا به مالکین و مجاورین رقبه فوق اخطار میگردد که در موعد مقررمحل وقوع ملک حاضر و در صورت
عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود
وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد طبق ماده 20قانون ثبت و ماده  86اصالحی پس از تنظیم صورت
جلسه تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم وظرف مدت 30روزدادخواست به مراجع ذیصالح
قضائی تقدیم نماید و گواهی دادخواست مربوطه را به این اداره ارائه نماید .وپس از گذشت مهلت یاد
شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود .
883فرعی اقای علی محمودی کالتک فرزند دادی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 100720.9متر مربع .
884فرعی اقای علی محمودی کالتک فرزند دادی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت19782.85متر مربع .
تاریخ انتشار :چهارشنبه 1400/06/10
اصغرنارویی  -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج.م الف172:

رئیس کل دادگستری استان کرمان،توســعه دادرسی عادالنه را از
اولویتهای قوه قضاییه برشمرد و گفت :تحقق این مهم به دو فاکتور
مهم افزایش نرخ رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی بستگی دارد.
یداهلل موحد در جمع کارکنان اداری و قضایی شهرستان رفسنجان
گفت:تمرکز اصلی برنامههای قضایی بر هوشمندســازی و توسعه
ت الکترونیک است.
عدال 
او با اشاره به اینکه هوشمندســازی از موارد مورد تاکید رهبرمعظم
انقالب اسالمی است،ادامهداد:اصل هوشمندسازی در قوه قضاییه از
ارکان ســند تحول قضایی و یکی از موارد در مورد تأکید ریاست این
قوه به شمار میرود و همه باید دست به دست هم دهیم تا اولویتهای
این حوزه به بهترین شکل ممکن و در سریعترین زمان محقق شود.
نماینده عالی قوه قضاییه در اســتان کرمان با بیان اینکه دســتگاه
قضایی به منظور تحقق هوشمندســازی هزینههای بسیار زیادی را
در حوزههای سختافزاری،نرمافزاری و زیرساخت پرداخت کرده و
در ادامه بر لزوم برخورد با هرگونه ترک فعل نیز تاکیدکرد و گفت:هیچ
فردی در هیچ مقام و مسئولیتی نباید ترک فعل داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بر تدبیر در پروندههای قضایی
و روشن بودن مســیر پرونده ها تاکیدکرد و گفت :هرگونه تاخیر در
دادرسی و صدور حکم ،توسعه دادرسی عادالنه را زیر سوال میبرد.
موحد افزود :استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود از جمله شوراهای
حل اختالف،نهادهای داوری و  ...به منظور کاهش ورودی پرونده ها به
دستگاه قضایی نیز ضروری است.
او با تاکید بر این مطلب که تکلیف داریم کرامت و حرمت مراجعین به
دستگاه قضایی ،قضات و کارکنان اداری حفظ کنیم ،ادامهداد :بر اساس
تاکیدات ریاست قوه قضاییه ،حفظ عزت و کرامت مراجعان به دستگاه
قضایی یک تکلیف شرعی و وظیفه اجتماعی و فرهنگی است که باید
همواره مد نظر قرار گیرد.
نماینده عالی قوه قضاییه در اســتان کرمان بــا تاکید براین مطلب
که قضات باید نسبت به مســائل اجتماعی جامعه حساس باشند،
تصریحکرد:در کنار توجه به حفظ کرامت مراجعان و حفظ شخصیت
فردی و اجتماعی متهمان،باید با عوامل شرارت و ناامنی نیز قاطعانه و
بدون اغماض برخورد شود.
موحد افزود:همه ما وظیفه داریم به دولت در حوزههای مختلف در
حوزههای تولید و اقتصاد و مبارزه با فساد کمک کنیم تا مشکالت مردم
در تمامی زمینهها از جمله در حوزه اقتصادی برطرف شود.

 ۵طرح راهداری در جنوب
کرمان بهرهبرداری شد
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب اســتان کرمان از
بهرهبرداری پنج طرح راهداری در شهرستانهای جنوب این استان
طی هفته دولت خبر داد.
مسعود جمیلی به آسفالت راه روســتایی محور فاریاب -ارزوئیه
اشــاره کرد و طول این محور را  ۶کیلومتر با اعتبار چهار میلیارد
تومان برشمرد.
او تصریحکرد:آســفالت محور فاریاب-ارزوئیه ســبب بهره مندی
بیش از  ۱۵روســتا با جمعیت یکهزار و  ۵۰۰خانوار از راه آسفالت
شده است.
جمیلــی ادامهداد:احداث بنا و زیرســازی این مســیر نیز در ۱۳
کیلومتر انجام شده است و تا پایان سال آسفالت میشود.
مدیر کل راهداری و حمل ونقل جادهای جنوب اســتان کرمان از
زیر بار ترافیکی قرارگرفتن  ۶و نیم کیلومتر از محور روستایی کهن
چراغ در شهرســتان رودبارجنوب خبرداد و گفت :برای احداث و
آسفالت این محور روســتایی هفت میلیارد و  ۸۰۰میلیون تومان
اعتبار هزینه شد.
او افزود:با افتتاح این طرح۳۱۵خانوار این منطقه از راه آســفالته
بهرهمند شدند.جمیلی به آســفالت بلوار ورودی شهرهای رودبار
و زهکلوت به طول  ۶کیلومتر اشــارهکرد و اعتبــار این طرحها را
هفت میلیارد و  ۲۰۰میلیون و تومان اعالم کرد.او در ادامه به طرح
آسفالت راه روستایی کلجک به نرگسان در بخش جبالبارز جنوبی
عنبرآباد اشارهکرد و طول این محور را سه کیلومتر برشمرد.به گفته
جمیلی این طرح با اعتبار سه میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان از محل
اعتبارات سازمان راهداری اجرا شد.
مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای جنوب کرمان ادامه داد:
با افتتاح این طــرح بیش از ۳۰۰خانوار از مزایــای این طرح بهره
مند شدند.
او همچنین از بهرهبرداری  ۱۲کیلومتر آســفالت راه روســتایی
شهرستان عنبرآباد در هفته دولت خبر داد و اعتبار این طرح ها را
 ۱۳میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان اعالم کرد.
آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون اگهی موضوع ماده  3قانون تعیین وتکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد
سند رسمی وماده 13ایین نامه قانون ثبت هر یک از پالک های ذیل از  497اصلی
واقع درنورک آباد شهرقلعه گنج قطعه چهار بخش 46کرمان منتشر ودر موعد مقررمورد
واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدیدی حدود دارند.لذا حسب درخواست کتبی مالکان مورخه
1400/06/07آگهی تحدید آن باستناد تبصره ماده 13قانون مزبور منتشر وعملیات تحدید آن از ساعت
8صبح روزیکشنبه 1400/07/18در محل شروع وبعمل خواهد آمد .لذا به مالکین و مجاورین رقبه
فوق اخطار میگردد که در موعد مقررمحل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین
عملیات تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی
آن اعتراض داشته باشد طبق ماده 20قانون ثبت و ماده  86اصالحی پس از تنظیم صورت جلسه
تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم وظرف مدت 30روزدادخواست به مراجع ذیصالح
قضائی تقدیم نماید و گواهی دادخواست مربوطه را به این اداره ارائه نماید .وپس از گذشت مهلت
یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود .
 1492فرعی اقای بختیار احمدی کهنعلی فرزند عوض ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای
احداثی(مغازه) به مساحت 43.08متر مربع .
1493فرعی اقای بختیار احمدی کهنعلی فرزند عوض ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای
احداثی (مغازه)به مساحت 27.3متر مربع
1494فرعی خانم اعظم احمدی کهنعلی فرزند عوض ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای
احداثی (مغازه)به مساحت 42متر مربع
تاریخ انتشار :چهارشنبه 1400/06/10
اصغرنارویی  -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج.
آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 48291.89مترمربع دارای
پالک -907فرعی  -83اصلی واقع در رشکرد شهر کهنوج قطعه یک بخش  46کرمان
مورد تقاضای اقای حسین محمودی فرزند شکر هللا به شماره ملی5369779775نیاز
به تحدید حدود دارد .لذا حسب درخواست کتبی مالک مورخ 1400/05/31آگهی
تحدیدحدوداختصاصی پالک فوق منتشر وعملیات تحدید آن از ساعت 8صبح روزیکشنبه مورخه
1400/07/04در محل شروع وبه عمل خواهد آمد ،لذا به مالک ومالکین مجاور رقبه مذبور اخطار
میشود که در موعد مقرر در این آگهی درمحل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسی بر حدود وحقوق
ارتفاقی آن واخواهی داشته باشد میتواند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی لغایت 30روز
واخواهی خود را به اداره ثبت اسناد وامالک کهنوج تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال شود ،در غیر
این صورت پس از انقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی مسموع نیست . /
تاریخ انتشار :چهارشنبه 1400/06/10
اصغرنارویی  -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج  .م الف 171:

پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم

رفسنجان آماده برداشت پسته میشود

اخبارشرکتها

فصل پستهها در پیک پنجم

خرید و فروش سیمان خارج
از بورس کاال ممنوع شد

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در ابالغیهای اعالم کرد
که هرگونه خرید و عرضه سیمان خارج از بورس کاال ممنوع بوده و همه
واحدهای تولیدکننده سیمانی که تاکنون در بورس پذیرش نشدهاند
باید ظرف دو هفته در بورس پذیرش و اقدام به عرضه محصول خود
کنند.به گزارش روز سه شنبه ایرنا از بورس کاال«،اسداهلل کشاورز»
در این ابالغیه به روسای  ٣١استان و جنوب کرمان اعالم کرده است:
با عنایت به تصمیمات اتخاذ شده جهت عرضه سیمان در بورس کاال و
ممنوعیت هرگونه خرید و عرضه خارج از بورس کاال ،دستور فرمایید
موارد ذیل درخصوص ثبت نام و مهلت اخذ کد بورسی مورد توجه و
اقدام الزم قرار گرفته و گزارش اقدامات انجام شده و نتایج حاصله در
پایان دو هفته به این معاونت ارسال شود .براین اساس تمامی واحدهای
تولیدکننده سیمان که تاکنون موفق به اخذ کد بورسی نشده اند باید
ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابالغ این نامه ،در بورس کاال ثبت نام و
نسبت به عرضه محصوالت خود در بورس کاال اقدام کنند.همچنین
همه واحدهای تولیدی سیمان دارای پروانه معتبر بهره برداری از مراجع
ذیربط (وزارت صمت ،وزارت جهاد کشاورزی و  )...که از سیمان به عنوان
مواد اولیه استفاده می کنند ،از جمله شرکت های بتن ساز ،موزاییک
سازان و  ...با توجه به ظرفیت پروانه و سیمان مورد نیاز با اخذ معرفی نامه
از سازمان صمت استان ها به بورس کاال مراجعه و ظرف مدت دو هفته
از تاریخ ابالغ این نامه در بورس کاال ثبت نام و نسبت به اخذ کد بورسی
اقدام کنند.در ادامه این ابالغیه آمده است :همه خریداران مجاز پروژه
های ملی و عمرانی با اخذ معرفی نامه رسمی از معاون عمرانی استان ها
و انبوه سازان با اخذ معرفی نامه از ادارات کل مسکن و شهرسازی محل
اجرای پروژه باید ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابالغ این نامه در بورس
کاال ثبت نام و نسبت به اخذ کد بورسی اقدام کنند.

جزییات وام ۱۲میلیون تومانی قالیبافان
مدیر عامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف از پرداخت وام ۱۲
میلیون تومانی بانک توسعه تعاون به قالیبافان با اقساط ۳۶ماهه خبر داد
و گفت :بانک توسعه تا  ۸۰درصد مبلغ فاکتور فرش دستباف خریداری
شده را می پردازد.
عبداهلل بهرامی در گفتگو با ایسنا با تبریک هفته تعاون به تعاونگران
کشور ،از امضای تفاهم نامه پرداخت تسهیالت بانک توسعه تعاون به
قالیبافان و بافندگان فرش دستباف خبر داد و در تشریح جزئیات این
وام اظهار کرد :تفاهم نامه با بانک توسعه تعاون و برای مدت یک سال
به امضا رسیده که به موجب آن قالیبافان و بافندگان فرش دستباف
متقاضی تسهیالت که زیر نظر اتحادیه ها و تعاونی های فرش دستباف
فعالیت دارند از طرف اتحادیه برای دریافت وام به شعب بانک توسعه
تعاون معرفی میشوند.
وی با بیان اینکه این وام به شخص داده نمی شود ،گفت :قالیبافان تنها
با معرفی از طرف اتحادیه به شعب بانک می توانند از این تسهیالت
بهره مند شوند.
به گفته مدیرعامل اتحادیه تعاونی فرش دستباف ،مبلغ وام به ازای
هر نفر  ۱۲میلیون تومان با نرخ سود  ۱۸درصد است که در اقساط ۳۶
ماهه بازپرداخت می شود و نوعی مساعده و کمک به خرج و مخارج
قالیبافان است.
بهرامی در عین حال از امضای تفاهم نامه دیگری بانک توسعه تعاون
به منظور رونق بازار فرش دستباف خبر داد و گفت:بر اساس این تفاهم
نامه بانک توسعه تعاون  ۸۰درصد مبلغ فاکتور فرش خریداری شده از
سوی خریدار را می پردازد؛ به این نحو که شخص خریدار پس از انتخاب
و خرید فرش تنها ۲۰درصد مبلغ را می پردازد ،سپس با افتتاح حساب
در یکی از شعب بانک توسعه تعاون و سپرده گذاری  ۵۰هزار تومان و
معرفی ضامن درقالب اقساط  ۳۶ماهه مابقی مبلغ فرش را می پردازد،
در مقابل بانک توسعه تعاون نیز ۸۰درصد مبلغ کل فرش را به فروشنده
فرش یا تعاونی پرداخت میکند.
به گفته وی این کار اقدام موثری در جهت رونق بخشیدن به بازار فرش
دستباف و حمایت از خریداران است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی فرش دستباف در ادامه حذف قوانین دست
وپاگیر از بخش تعاون را خواستار شد و با تاکید بر ضرورت اصالح قانون
تعاون با مشارکت و مشورت اتاق تعاون اظهار کرد :در بخش تعاون
برخی قوانین دست و پاگیر وجود دارد که از وزیر تعاون می خواهیم تا
این قوانین زائد و دست و پاگیر را حذف حذف کند.
بهرامی ،نبود ابزارهای نظارتی را یکی از مشکالت بخش تعاون برشمرد
و تاکید کرد :متاسفانه به دلیل نبود ابزار نظارتی امکان رصد اعضاء و زیر
مجموعه ها وجود ندارد در حالی که باید در تعاونی هایی مثل مسکن
بر نحوه هزینه کرد و منابعی که مصرف می شود نظارت صورت گیرد تا
تسهیالت هدفمند تخصیص داده شود.
وی گفت :صدور مجوزها نیز دست تعاونی یا اتحادیه نیست درحالی که
باید مثل اتاق اصناف مجوزها را اتاق ها بدهند.
بهرامی در پایان با اشاره به برنامه های وزیر کار در بخش تعاون ،گفت:
ایشان در بحث اشتغال و کسب و کارهای کوچک کار کرده و جنس
تعاونی ها و مشاغل خرد و خانگی را می شناسد لذا امیدواریم که با
حضور یک وزیر کارآفرین و تحقق برنامه های ایشان ،بخش تعاون در
مسیر توسعه و پویایی هرچه بیشتر قرار بگیرد.

بازارسهامدوبارهبهمدار
صعودیبازمیگردد

اگرچه براساس اعالم مسئوالن رفسنجان ،برآورد

تولید و برداشت محصول پسته امسال در مقایسه با

سال گذشته کاهش  ۵۰درصدی محصول را نشان می

دهد اما هر سال در شهریور ماه همه متولیان در استان

کرمان و شهرستان رفسنجان بسیج می شوند تا بتوانند
زمینه های مناسب برای آغاز فصل برداشت در این
شهرستان را فراهم کنند.

ایجاد زمینه برداشت محصول از نظر فنی ،فعالیت

کارگران فصلی و جلوگیری از فعالیت های سودجویانه از
جمله سرقت محصوالت پسته از جمله عواملی است که
از سال گذشته که کرونا همه گیر شده ،شرایط برداشت

محصوالت کشاورزی از جمله پسته را دستخوش مولفه

های خاصی کرده است .اما فرماندار رفسنجان می گوید
که همه تمهیدات الزم در این زمینه تدارک دیده شده و
مقدمات آماده آغاز برداشت پسته است.

ایرنا

گزارش

رفسنجانبزرگترینتولیدکنندهپستهایرانوجهاناین
روزها درحالی آماده برداشت این محصول می شود که
به گفته مسئوالن محلی ،مقدمات الزم برای این رویداد
اقتصادی از جمله مدیریت حضور کارگران فصلیدر این
شهرستان فراهم شده است.
به گزارش ایرنا شهریورماه هر سال زمان آغاز برداشت
پسته باکیفیت و منحصر به فرد شهرستان رفسنجان
است که قطب بزرگ این محصولدر جهان به شمار می
رود و با  ۸۰هزار هکتار باغ مشجر پسته سهم عمده ای
صادرات کشورمان در این محصول را به خود اختصاص
میدهد.
اگرچه براساس اعالم مسئوالن رفسنجان ،برآورد تولید
و برداشت محصول پسته امسال در مقایسه با سال
گذشته کاهش ۵۰درصدی محصول را نشان میدهد
اما هر سالدر شهریور ماه همه متولیاندر استان کرمان
و شهرستان رفسنجان بسیج می شوند تا بتوانند زمینه
های مناسب برای آغاز فصل برداشتدر این شهرستان
را فراهم کنند.
ایجاد زمینه برداشت محصول از نظر فنی ،فعالیت
کارگران فصلی و جلوگیری از فعالیت های سودجویانه از
جمله سرقت محصوالت پسته از جمله عواملی است که
از سال گذشته که کرونا همه گیر شده ،شرایط برداشت
محصوالت کشاورزی از جمله پسته رادستخوش مولفه
های خاصی کرده است .اما فرماندار رفسنجان می گوید
که همه تمهیدات الزمدر این زمینه تدارکدیده شده و
مقدمات آماده آغاز برداشت پسته است .مجید فصیحی

هرندی روز سه شنبهدر جمع خبرنگاران با اشاره به
برداشت  ۶۰هزار تنی محصول پستهدر سال گذشته
و نیز آغاز برداشت این محصولدر نیمهد ّوم شهریور
گفت :امسال برآورده می شود حدود  ۲۵هزار تن پسته
از باغات رفسنجان برداشت شود.
وی کاهش تولید این محصول را بهدالیل مختلف از
جمله نوساناتدما و سرما و گرمازدگی محصوالتدر
فروردین و اردیبهشت امسال و نیزدالیل ریشهدارتر
دیگری مانند خشکسالی برشمرد.
برداشت محصول در کرونا
فرماندار رفسنجان با اشاره به شرایط همه گیری کرونا
گفت :عوامل متعددیدر جمع آوری این محصول نقش
دارند که باید تمهیدات الزم اندیشیده شود تادر بحران
کنونی کرونا کسی به این بیماری گرفتار نشود.
فصیحیهرندیبا اشارهبه اینکه سالگذشتهودر فصل
برداشت پسته تعدادی از همشهریان با وجود بحران
کرونا بهدلیل ابتال به این بیماری جان خود را ازدست
دادند  ،ازدالیل افزایش فوتی ها و بستری ها را رعایت
نکردن فاصله اجتماعی در تجمعهای خانوادگی بیان
و توصیه کرد :اگر کسیدرگیر این بیماری باشد باید
قرنطینه شود و از ماندندر کناردیگران پرهیز کند تا
هیچکسی گرفتار نشود.
کارگران مراقب باشند ،تولید محصول نصف شده است
او افزود :یکی از عوامل مهم حضور کارگران فصلیدر
این شهرستان است که هر ساله از شهرهایدیگر به
رفسنجان مهاجرت می کنند تادر این  ۲ماه بتوانند
درآمدی کسب و روانه شهر و خانه خود شوند.
فصیحی هرندی ادامه داد :امسال با توجه به کم بودن
ت به سال گذشته تعداد کارگران فصلی هم
پسته نسب 

باید کمتر باشد و کسانی که قصد مهاجرت به رفسنجان
رادارند اینموضوع را مدنظرداشته باشند تادر اینجا
سردرگم نباشند که بعد از تحمل رنج راه و هزینه ،مجبور
باشند دست خالی به محل زندگی خود برگردند.
ساماندهی محل کارگران
وی به ساماندهی زمینه حضور کارگران در زمان
برداشت پسته در این شهرستان اشاره و تصریح کرد:
سال گذشته با وجود کرونا همدر شهر رفسنجان و هم
در بخشهای تابعه مکانهای روباز فراهم شد و امسال
نیز جایگاه موقت اسکاندر حاشیه میدان امام حسین
(ع) توسط شهرداری مهیا شدهاست.
فرماندار رفسنجان خاطرنشان کرد :عوامل شهرداری
داربستهای فلزی و سایه بانها را نصب کرده اند ،این
محل مجهز به سرویسهای بهداشتی ،آب سرد و آب
گرم است و حداقل امکاناتی که کارگران نیاز دارند
فراهم است.
زیرساخت امنیت فراهم است
او یکی از مباحث مهم در زمان برداشت پسته در
این فصل را امنیت دانست و گفت :سال گذشته
در این زمینه در برخی روستاها و همچنین در
شهر تمهیداتی توسط نیروی انتظامی و دادستانی
اندیشیده شد؛ برای پایش شهری دوربینها
نصب هستند و ترددها پایش میشوند و دادستان
عمومی و انقالب رفسنجان هم هفته گذشته از
مناطق کشکوئیه و نوق که بیشترین باغات پسته
در این مناطق است با هدف ارزیابی امنیت این
مناطق بازدید به عمل آورد و جلساتی را با مالکان،
کشاورزان و مسئوالن آنجا داشت که توصیههای
الزم برای پیشگیری از متضرر شدن کشاورزان ارائه

نان ،مرغ و تعمیر خودرو صدرنشین شکایات مردمی
بر اسـاس گـزارش جدید سـازمان حمایـت مصرف
کنندگان و تولیدکننـدگان ،در چهار ماهه نخسـت
امسـال عمده گزارشـات مردمیدر بخـش کاالیی،
مربـوط بـه عرضـه نـان ،مـرغ ودر بخـش خدمات،
مربـوط به تعمیـر خودروهای سـبک و رسـتورانها
و غالبـاًدر زمینـه گرانفروشـی ودرج نشـدن قیمت
بوده اسـت.
به گزارش ایسـنا ،براسـاس اطالعات منتشـر شـده
از سـوی سـازمان حمایـت مصـرف کننـدگان و
تولیدکننـدگاندر چهـار ماهه نخسـت امسـال ۶۱
هـزار و  ۲۸۹گشـت مشـترک بازرسـی بـا حضـور
بازرسـان سـازمان هـای صنعـت ،معـدن و تجارت
اسـتانها و سـازمان تعزیـرات حکومتـی و دیگـر
دسـتگا ههای ذیصلاح از جملـه وزارت جهـا د
کشـاورزی ،اداره کل میراث فرهنگی و گردشـگری،
اتـاق اصنـاف و اتحادیـه هـا و ...انجـام شـده اسـت.

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت
 62445.23مترمربع دارای پالک -8فرعی از  -912اصلی
واقع در چاریان شهر منوجان قطعه 5بخش  46کرمان
مورد تقاضای اقای محمد علی سارانی آالیه فرزند محمود به شماره
ملی3674402165نیاز به تحدید حدود دارد .لذا حسب درخواست
کتبی مالک مورخ 1400/05/31آگهی تحدیدحدوداختصاصی پالک
فوق منتشر وعملیات تحدید آن از ساعت 8صبح روزسه شنبه
مورخه 1400/07/06در محل شروع وبه عمل خواهد آمد ،لذا به مالک
ومالکین مجاور رقبه مذبور اخطار میشود که در موعد مقرر در این آگهی
درمحل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسی بر حدود وحقوق ارتفاقی آن
واخواهی داشته باشد میتواند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی
لغایت 30روز واخواهی خود را به اداره ثبت اسناد وامالک کهنوج
تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال شود ،در غیر این صورت پس از
انقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی مسموع نیست . /
تاریخ انتشار :چهارشنبه 1400/06/10
اصغرنارویی  -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج  .م الف 173:

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک باب خانه به مساحت 798.60مترمربع
دارای پالک -4117فرعی از  -920اصلی واقع درشهر
منوجان قطعه 5بخش  46کرمان مورد تقاضای اقای
نیازساالری تجدانو فرزند غالمعلی به شماره ملی6089897868نیاز
به تحدید حدود دارد .لذا حسب درخواست کتبی مالک مورخ
1400/06/02آگهی تحدیدحدوداختصاصی پالک فوق منتشر وعملیات
تحدید آن از ساعت 8صبح روزسه شنبه مورخه 1400/07/06در محل
شروع وبه عمل خواهد آمد ،لذا به مالک ومالکین مجاور رقبه مذبور
اخطار میشود که در موعد مقرر در این آگهی درمحل وقوع ملک
حاضر و چنانچه کسی بر حدود وحقوق ارتفاقی آن واخواهی داشته
باشد میتواند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی لغایت 30روز
واخواهی خود را به اداره ثبت اسناد وامالک کهنوج تسلیم تا به
دادگاه صالحه ارسال شود ،در غیر این صورت پس از انقضای مهلت
مذکور هرگونه ادعایی مسموع نیست . /
تاریخ انتشار :چهارشنبه 1400/06/10
اصغرنارویی  -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج  .م الف 177:

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک باب خانه به مساحت 243.43مترمربع
دارای پالک -2240فرعی از  -3اصلی واقع در شیخ اباد شهر
کهنوج قطعه یک بخش  46کرمان مورد تقاضای اقای داود اسودی
داشبالغ فرزند قربانعلی به شماره ملی1600788238نیاز به تحدید
حدود دارد .لذا حسب درخواست کتبی مالک مورخ 1400/06/01آگهی
تحدیدحدوداختصاصی پالک فوق منتشر وعملیات تحدید آن از
ساعت 8صبح روزشنبه مورخه 1400/07/03در محل شروع وبه عمل
خواهد آمد ،لذا به مالک ومالکین مجاور رقبه مذبور اخطار میشود
که در موعد مقرر در این آگهی درمحل وقوع ملک حاضر و چنانچه
کسی بر حدود وحقوق ارتفاقی آن واخواهی داشته باشد میتواند از
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی لغایت 30روز واخواهی خود را
به اداره ثبت اسناد وامالک کهنوج تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال
شود ،در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی
مسموع نیست . /
تاریخ انتشار :چهارشنبه 1400/06/10
اصغرنارویی  -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج .

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ دو باب مغازه متصل بهم مشتمل به طبقه
فوقانی به مساحت101.94مترمربع دارای پالک -387فرعی از
 -496اصلی واقع در بلوار شهید سلیمانی روبه رومرکزبهداشت شهر قلعه
گنج قطعه چهار بخش  46کرمان مورد تقاضای اقای موسی چمنی فرزند
عاشور به شماره ملی3160452182نیاز به تحدید حدود دارد .لذا حسب
درخواست کتبی مالک مورخ 1400/06/07آگهی تحدیدحدوداختصاصی
پالک فوق منتشر وعملیات تحدید آن از ساعت 8صبح روزیکشنبه
مورخه 1400/07/18در محل شروع وبه عمل خواهد آمد ،لذا به مالک
ومالکین مجاور رقبه مذبور اخطار میشود که در موعد مقرر در این آگهی
درمحل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسی بر حدود وحقوق ارتفاقی آن
واخواهی داشته باشد میتواند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی
لغایت 30روز واخواهی خود را به اداره ثبت اسناد وامالک کهنوج تسلیم
تا به دادگاه صالحه ارسال شود ،در غیر این صورت پس از انقضای مهلت
مذکور هرگونه ادعایی مسموع نیست . /
تاریخ انتشار :چهارشنبه 1400/06/10
اصغرنارویی  -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج .

در نتیجـه ایـن گشـتهای مشـترک  ۲۰هـزار و
 ۷۵۷فقـره پرونده تخلفاتـی به ارزش بیـش از ۵۴۰
میلیارد تومـان تشـکیل و جهت رسـیدگی و صدور
رای بـه ادارات کل تعزیرات حکومتی ارسـال شـده
اسـت.
رسیدگی به  ۸۳درصد شکایتها
همچنیـن در ایـن مـدت در مجمـوع  ۷۱هـزار و
 ۶۳۳فقـره شـکایت مردمـیدر خصـوص تخلفـات
صنفـی و غیـر صنفـی از طریـق تلفـن  ۱۲۴سـتاد
خبری اسـتانهادریافت شـده که از ایـن تعداد ۸۳
درصد شـکایات مورد رسـیدگی قـرار گرفتـه و ۱۷
درصد باقـی مانده نیازمنـد اظهارنظر کارشناسـی و
یا اسـتعالم حقوقـی از سـوی مراجع ذیربط اسـت.
عمده گزارشـات مردمـیدر بخش کاالیـی ،مربوط
بـه عرضه نان ،مـرغ ودر بخـش خدمـات ،مربوط به
تعمیـر خودروهـای سـبک و رسـتورانها و غالباًدر

زمینه گرانفروشـی ودرج نشـدن قیمت بوده است.
همچنیندر مـدت زمان یاد شـده  ۶۸هـزار و ۳۵۲
پرونـده از طریـق سـازمان هـای صنعـت ،معـدن و
تجارت اسـتان هـا تشـکیل و بـه اداره کل تعزیرات
حکومتـی ارسـال شـده کـه بـا لحـاظ پروندههـای
باقـی مانـده از سـال گذشـته  ۹۰هـزار و  ۴۲۵رای
از سـوی شـعب تعزیرات حکومتـی بـه ارزش ریالی
بیـش از  ۶۲۰۰میلیـارد تومـان و میـزان جرائـم
وصولی ،بـر اسـاس اطالعـاتدریافتـی بیـش از به
 ۵۸میلیـارد تومـان اعالم شـده اسـت.
چگونه شکایت کنیم؟
گفتنـی اسـت کـه مـردم میتواننـد بـا مراجعـه به
سـتاد خبری سـازمانهای صنعت ،معدن و تجارت
اسـتانها و شهرسـتانهای تابعـه شـکایت خـود را
تنظیـم کننـد یـا از طریـق تلفـن ( ،)۱۲۴پورتـال
سـازمان حمایـت بـه نشـانی الکترونیکـی www.

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یکباب ساختمان خانه بهداشت پالک  332فرعی از  -79اصلی
بمساحت 371مترمربع واقع دراراضی سقدرجبالبارزجیرفت بخش 34کرمان مورد
تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
به ا ستناد رای هیات محترم حل اختالف ثبت جیرفت بشماره139960319014004613مورخ
 1399/10/02درمالکیت نامبرده قرارگرفته وآگهی موضوع ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده -13آیین نامه قانون ثبت منتشر ودر
موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست شماره
7098مورخ 1400/06/08مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن با ستناد تبصره ماده 13قانون
مزبورمنتشر و عملیات تحدید ی آن از ساعت 8صبح روزشنبه مورخ 1400/07/03شروع
وبعمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در موعد
مقرر در این اعالن به محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات
تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی
آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20قانون ثبت و ماده  -86اصالحی پس از تنظیم
صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف مدت 30روز به این اداره اعالم ودادخواست
به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی دادخواست به این اداره ارائه نماید وپس از گذشت
مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود ./.م الف12:
تاریخ انتشار 1400/06/10:روز  :چهار شنبه
جواد فاریابی  -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت
آگهی فقدان سند مالکیت-
چون اقای قربانعلی سکندری سیف الدینی مالک ششدانگ پالک
۱۲۳فرعی از -۹اصلی واقع در بخش ۴۵کرمان با ارائه دو برگ شهادت
شهود تصدیق شده ادعا واعالم نموده اصل سند مالکیت پالک اخير الذكر
که قبال ذیل ثبت ۲۸۸۳۷صفحه ۲۴۱دفتر  1211امالک محلی جیرفت صادر وتسليم
شده است بعلت جابجای مفقود گردیده از این اداره تقاضای صدور سند مالكيت
المثنى پالک فوق را نموده لذا بنا به درخواست نامبرده و برحسب دستور تبصره
یک ماده  ۱۲۰آيين نامه  -قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه
شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود اصل سند
مالکیت مورد ادعا نزد خود می باشند از تاریخ انتشار آگهی (یک نوبت است) ظرف
مدت ۱۰روز مراتب را با ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله کتبا به اداره ثبت اسناد
و امالک شهرستان جیرفت اعالم نمایند بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر در
آگهی (۱۰روز) هیچگونه ادعایی از هیچکس مسموع نخواهد بود و این اداره وفق
ضوابط و مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک اقدام خواهد نمود
جواد فاریابی -رییس ثبت اسناد و امالک جیرفت .م الف۲۹۵:

شد.فرماندار رفسنجان اظهار امیدواری کرد که امسال
هم مانند پارسال که موارد سرقت ُخرد و کالن پسته در
حد پایین و صفر بود سرقت پسته انجام نشود.
وی گفت :با توجه به اینکه شعبه ویژه رسیدگی به
سرقت پسته همدردادگستری رفسنجان راهاندازی
شدهاست توصیه می شود کهدر فرآوری و نگهداری
پسته حداقلهای مسائل امنیتی به کار برده شود،
انبارهای پسته مجهز بهدوربین و قفل مخصوص باشند.
فصیحی هرندی بیان کرد :کارفرمایان نیز نگهبانانی را به
کار بگیرند که آنان را کام ً
ال بشناسند و به مراجع مربوطه
معرفی کنند تا از صالحیت آنان اطمینان حاصل شود؛
مهم است که کار را به چه کسی میسپاریم و تالش
شود ابتدا از کارگران و نگهبانان بومی قابلاعتماد
استفاده شود.
نانواهای متخلفدر فصل برداشت پسته معرفی شوند
او همچنین نان را یکی از مایحتاج ضروری مردم و
کارگراندر این فصلدانست و از مردم خواست چنانچه
نانواییدر ساعات و روزهایی که قرار است فعالیت کند
تعطیل باشد یا مشتری ها از کیفیت و وزن نان آن
ناراضی نباشند به شماره تماس ۰۹۱۳۱۹۳۰۶۴۱
پیامک ارسال کنند تا سریع رسیدگی و طبق قانون
برخورد شود.
فصیحی هرندی ادامه داد :نان یکی از مواردی است که
حجم زیادی از آندر فصل برداشت پستهدر رفسنجان
توسط مردم و کارگران مصرف میشود که به همکاران
در اداره صنعت ،معدن و تجارت و نیز اتحادیه نانوایان
توصیه می شوددر این بازه زمانی ناظران نظارت های
خود را تشدید کنند تا نان با کیفیت و مطلوب بهدست
مشتریان برسد.
 ،cppo.irسـایت ( )ir.۱۲۴و اپلیکیشن آپ شکایت
خـود را مطـرح کنند.
طبـق قانـون نظـام صنفـی گرا نفروشـی،
کمفروشـی ،تقلـب ،احتـکار ،عرضـه خـارج از
شـبکه عدم اجرای ضوابـط قیمتگـذاری و توزیع،
فـروش اجبـاری،عـدمدرج قیمـت و عـدم صـدور
صورتحسـاب ازجملـه مهمتریـن تخلفـات صنفـی
اسـت.
همچنیـن بـر اسـاس قانـون صنفـی بایـد
درآمدهـای ناشـی از جریمههـای دریافتـی
بـه حسـاب خزانـه واریـزشـود و معـادل آن در
بو دجههـای سـنواتی منظـور و توسـط وزارت
صنعت ،معـدن و تجـارت پـس از تأمین بـار مالی
مـاده ( )۴۴این قانـون بهطـور مسـاوی در اختیار
سـازمان تعزیرات حکومتـی ،اتاق اصنـاف ایران و
وزارت صنعـت ،معـدن و تجـارت قرارگیـرد تا در
اجرای ایـن قانون هزینـه کننـد ،اما اتـاق اصناف
بارهـا نسـبت بـه دریافـت نکـردن ایـن بودجـه
گالیـه کـرده اسـت.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی)
آگهی مزایده اموال غیرمنقول-
بموجب سند رهنی شماره  ۲۱۵۲۳مورخ ۱۳۹۲٫۰۹٫۱۴دفترخانه اسناد رسمی
شماره  ۱۰۸شهر جیرفت موضوع پرونده اجرائی کالسه  ۹۴۰۰۱۱۹له :بانک
اقتصاد نوین شعبه جیرفت عليه  :آقای علیرضا جاللی ریگی فرزند محمود به شماره
ملی  ۳۰۳۱۲۷۶۳۵۳بعنوان وام گیرنده و راهن تشکیل نظر به اینکه مدیون نسبت به
پرداخت بدهی خود اقدام ننموده اند در اجرای ماده واحده قانون اصالح ماده  ۳۴اصالحی
قانون ثبت مصوب  ۱۳۸۶و مقررات آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا قانون
ثبت اسناد وامالک کشور بنا به درخواست بستانکار از مورد وثيقه ارزیابی الزم توسط
کارشناس رسمی دادگستری انجام و پس از قطعیت ارزیابی بستانکار تقاضای ادامه
عملیات اجرایی نسبت به مورد وثیقه ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه مسکونی
پالک ثبتی  ۱۴۳۷فرعی از  ۷۰۵اصلی واقع در بخش  ۴۵کرمان به مساحت ششدانگ
 ۴۹۰متر مربع به آدرس :جیرفت خیابان استقالل کوچه نبش مخابرات کوچه بهشت (شفا
 )۳را مینماید لذا ملک فوق که ذیل ثبت شماره ۲۹۷۱۳صفحه ۳۸۲دفتر ۱۶۵محلی بنام
علیرضا جاللی ریگی ثبت و سند مالکیت آن نیز صادر و تسلیم گردیده است به مزایده
گذاشته میشود حدود اربعه به شرح ذیل میباشد شماال:بطول چهارده متر به زمین ۱۴۰۲
فرعی شرقا بطول سی و پنج متر به زمین  ۱۴۳۸فرعی جنوبا  :بطول چهارده متر به
کوچه غربا :سی و پنج متر به زمین پالک  ۱۴۳۶فرعی تماما از  ۷۰۵اصلی که برابر نظریه
شماره ۱۴۰۰٫۱۵ک مورخ ۱۴۰۰٫۰۱٫۲۵کارشناسان رسمی دادگستری ۴۹۰ -۱ :متر مربع
زمین به ارزش۹٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
 ۱۸۷ -۲متر مربع ساختمان مصالح بنایی بدون کالف بندی با سقف طاق ضربی به ارزش
۲٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
ریال  -۳حصار و سرویس بهداشتی و محوطه سازی حیاط و سایبان خودرو و امتیازات
آب و برق به ارزش ۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال لذا ملک موصوف با کلیه امتیازات و اشتراكات و
امکان فروش جمعا"(۱۳٫۰۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال میباشد .که مبنا و پایه مزایده نیز تعیین میگردد
جلسه مزایده از ساعت  ۹الی  ۱۲صبح روز یکشنبه مورخ۱۴۰۰٫۰۶٫۲۸
در محل شعبه اجرا ء اداره ثبت اسناد و امالک جیرفت برگزار " مزایده از مبلغ مذكور شروع
و به باال ترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد .شرکت در مزایده منوط به پرداخت
ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی
او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت
 ۵روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده
فروش را به حساب سپرده ثبت تودیع نکند مبلغ مذكور قابل استرداد نبوده و به حساب
خزانه واریز خواهد شد و مزایده ابطال و تجدید میگرد ضمنا فروش نقدی بوده و پرداخت
کلیه قبوض آب و برق و تلفن و غیره تا تاریخ انجام مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن
معلوم شده یا نشده به عهده برنده مزایده می باشد.
جواد فاریابی .رئیس ثبت اسناد جیرفت.م الف ۲۹۳:
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بازار و بورس

منبع :باشگاه خبرنگاران جوان

به منظور تسریع روند خدمات رسانی در مواقع
خبر
مورد نیاز ،دانشگاه علوم پزشکی جیرفت نیز به
اورژانس هوایی مجهز شد.
حجت االسالم میثم تارم در مراسم بهرهبرداری از بالگرد
اورژانس هوایی و سالن چند منظوره فرهنگی و ورزشی
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت :برای اینکه کاری با
ارزش ،ماندگار و پر منفعت برای جامعه انجام شود باید عالوه
بر صداقت و امانت از دو مولفه دقت و سرعت نیز بهره گرفت.
او با تاکید بر توجه جدی به تولید داخلی افزود :تولید داخلی
براساس رقابت است و رقابتپذیری با دقت و سرعت امکان
پذیر خواهد بود زیرا این دو مولفه مورد توجه معارف اسالمی
است و از شروط دستیابی به مراتب باالی رستگاری به
شمار میرود.
امام جمعه جیرفت انجام اقدامات و خدمات بزرگ را مستلزم
رعایت مولفه های تاثیر گذار دانست و اظهار کرد :کارها باید
با دقت و محکم کاری توأم با سرعت در کار باشد که در غیر
این صورت دستایی به نتایج و اهداف بلند غیر ممکن است.
تارم با انتقاد از سرعت اینترنت در جیرفت گفت :سرعت
اینترنت قابل قبول نیست و جوانان و دیگر امور نیازمند
زیرساخت های مورد نیاز هستند زیرا در حال حاضر مردم از
اینترنت سریع و فیبر نوری علی رغم هزینه کرد دولت در این
زمینه محروم هستند و هزینه دستیابی به این خدمات برای
مردم بسیار باال است .
تارم با تذکر جدی به مسئوالن امر افزود :در حالی که نسل
پنجم اینترنت در حال تجربه شدن است ،بسیاری مناطق
جیرفت از نسل سوم اینترنت همراه نیز محروم هستند و باید
در این حوزه شاهد تحول و بهبود خدمات باشیم.
او با ابراز خرسندی از سرعت عمل در بحث راه اندازی
اورژانس هوایی گفت :اورژانس هوایی در راستای ارائه خدمات
پزشکی نیز بسیار مهم و سرنوشت ساز است.
اورژانس هوایی از سال  ۱۳۷۹فعالیت خود را در کشور آغاز
کرده اما در چند سال اخیر با توسعه چشمگیری روبرو بوده
است و در حال حاضر بیش از بر  ۴۵اورژانس هوایی در کشور
وجود دارد که در فاز اول باید به  ۸۱پایگاه برسد.

کاغذ استان

10003432117834

کاغذ اقتصادی

10003432117834
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یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار
سهام از چند وقت گذشته در انتظار اصالحی
سنگین بود ،گفت :وجود روند اصالحی
شاخص بورس در دو روز اخیر نمیتواند
نگرانی چندانی را در معامالت بازار سهام
ایجاد کند و این بازار دوباره در مسیر صعودی
قرار میگیرد«.سهیل کالهچی» (سه شنبه)
در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به روند
اخیر معامالت بورس اشاره کرد و افزود :بازار
سهام از اردیبهشت ماه آغاز به حرکت در مدار
صعودی کرد و با رشد همراه شد که در این
مسیر از مقاومتهایی که در این مدت برای
شاخص بورس پیشبینی شده بود به راحتی
عبور کرد.وی اظهار داشت :با نزدیک شدن
شاخص بورس به کانال یک میلیون و ٣٠٠
هزار واحد ،انتظارها برای اصالح شاخص
بورس افزایش پیدا کرد اما بازار بعد از مدتی
کوتاه ثبات ،دوباره در مسیر صعودی قرار
گرفت و معامالت این بازار هر روز پر شتاب
تر از روز گذشته دنبال شد.کالهچی با تاکید
بر اینکه در امتداد رشد معامالت بازار سهام،
ایجاد شتاب در روند صعودی شاخص بورس
به عنوان موضوعی بسیار خطرناک در بازار
تلقی می شود ،گفت :وجود چنین موضوعی
نشان دهنده احتمال روند اصالحی پرقدرت
در بازار است که این اتفاق اکنون در شاخص
بورس رخ داده و از چند وقت گذشته هم در
انتظار چنین اصالحی در معامالت بورس
بودیم.این کارشناس بازار سرمایه معتقد است
که اگر اصالح بازار زودتر رخ میداد دیگر
شاهد چنین روند نزولی پرقدرتی در معامالت
بورس نبودیم.
وی با بیان اینکه بازار سهام در نخستین روز
هفته روند صعودی خوبی را در معامالت
خود تجربه کرد ،گفت :بازار از روز یکشنبه
وارد مدار اصالحی شد و امکان تداوم این
اصالح برای مدتی موقت در بازار وجود دارد اما
براساسپیشبینیهایصورتگرفتهاحتمال
بازگشت بازار به مدار صعودی بیشتر از تداوم
روند اصالحی آن برای مدتی طوالنی است.

برگشتشاخصبورس
بهکانالیکمیلیون
و ۴۰۰هزار واحد
شـاخص کل در بـازار بـورس (سهشـنبه،
 ۹شـهریورماه)  ۲۷هـزار و  ۸۱۰واحـد
کاهش داشـت کـه در نهایت شـاخص در
کانـال یـک میلیـون و  ۴۹۶هـزار واحدی
بـه افـت خـود ادامـه داد .بـه گـزارش روز
سهشـنبه ایرنـا ،در معامالت دیـروز بیش
از  ۱۴میلیـارد و  ۲۲۷میلیون سـهم ،حق
تقـدم و اوراق بهـادار بـه ارزش  ۱۲۰هزار
و  ۷۵۱میلیـارد ریـال داد و سـتد شـد.
همچنین شـاخص کل (هـموزن) با هفت
هـزار و  ۴۶۶واحـد کاهش بـه  ۴۴۶هزار و
 ۸۹۲واحـد و شـاخص قیمـت (هـموزن)
با چهـارهـزار و  ۷۱۱واحـد افت بـه ۲۸۱
هـزار و  ۹۹۱واحـد رسـید.
شـاخص بـازار اول  ۲۰هـزار و  ۹۹۷واحد
و شـاخص بـازار دوم  ۵۴هـزار و  ۷۱واحد
کاهش داشـتند.
عالوه بر این در بیـن همه نمادها ،توسـعه
معـادن و صنایـع معدنـی خاورمیانـه
(میدکـو) بـا یـک هـزار و  ۴۵۲واحـد،
پاالیش نفت بندرعباس (شـبندر) با ۷۸۴
واحـد ،معدنـی و صنعتی گل گهـر (کگل)
بـا  ۳۹۹واحـد ،گـروه مدیریـت سـرمایه
گذاری امیـد (وامید) بـا  ۳۸۷واحـد تاثیر
مثبـت بـر شـاخص بـورس همراه شـدند.

آگهی تحدید حدود عمومی سه ماهه دوم
سال 1400حوزه ثبتی جیرفت

بنا به دستور ماده 14قانون ثبت اسناد وامالک آگهی های تعدادی از امالک واقع در
بخش های 34و44و45کرمان حوزه ثبتی جیرفت منتشر شده وعملیات تحدید حدود آنها به
شرح ذیل به عمل می آید :
از قطعه یک واقع در بخش 34کرمان
پالک 604فرعی از -1اصلی خانم شیرین جعفری مسکونی ششدانگ یک باب خانه به مساحت
 333.5متر مربع واقع در اراضی محمد آباد مسکون جبالبارز جیرفت .
از ساعت  8صبح مورخ 1400/07/03در محل وقوع ملک شروع وبه عمل خواهد آمد
پالک 34فرعی از -24اصلی ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر باغچه به مساحت  329.01متر
مربع واقع در اراضی گراغان جبالبارز جیرفت .
از ساعت  8صبح مورخ 1400/07/04در محل وقوع ملک شروع وعمل خواهد آمد
از قطعه  6واقع در بخش 34کرمان
پالک -1625اصلی آقای سامان بحرینی وغیره ششدانگ باغ جعفری واقع در اراضی دلفارد
جیرفت .
از ساعت  8صبح مورخ 1400/07/06در محل وقوع ملک شروع وعمل خواهد آمد
پالک 1252فرعی از  -577اصلی خانم طیبه شریفی ششدانگ یک باب خانه به مساحت
332.44مترمربع واقع در اراضی زرکوبی جیرفت .
از ساعت  8صبح مورخ 1400/07/07در محل وقوع ملک شروع وبه عمل خواهد آمد
لذا به مالکین مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این اعالن به محل وقوع
ملک حاضر ودر صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام چنانچه
کسی بر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد برطبق ماده 20قانون ثبت حداکثر ظرف
مدت 30روز پس از تنظیم صورت مجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم وجهت
تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی مراجعه نمایند بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد
شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود .
تاریخ انتشار1400/06/10:
جواد فاریابی
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت

اینفوگرافیک

اخبارمعدن

فردا برای جبران بحران دیر است
روزنامه اقتصادی استان کرمان
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ســال چهــارم

شــماره پیاپــی 1055

پیش چاپ و چاپ :مهدوی()03432134838
روزنامه اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز :موسسه مطبوعاتی پیام آوران

ما را دنبال کنید

خبر

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان :خیابان شهید بهشتی ،کوچه شماره  ،10نبش شرقی 2

اولین ساختمان ،سمت چپ طبقه اول

۰۳۴ -۴۳۲۱۳۶۸۴-۸۵

تلفنخانه کرمان034-32487477 :
نمابر034-32448511 :

ایمیل تحریریه:

kaghazevatan@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها:

مدیر اجرایی :حمید باقری

kaghazevatan.adv@gmail.com
عکس :یاسر خدیشی

مدیر داخلی :سمیه خدیشی

روابط عمومی :شیوا کرمی

صفحه آرایی :ندا صفاریان

حسابدار :فاطمه سلیمانی

گرافیک :فاطمه خواجویی
خبر :محمد ساردویی

توزیع :اصغر صانعی

نماینده روزنامه در عنبرآباد :ارشاد پگاه

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست .

قیمتخودروهایداخلیدربازار
نام خودرو

سود را در تولید میبریم ،اکران مهم نیست
.حسن کالمی تهیه کننده سینما عنوان
کرد که من اگر بخواهم همین االن فیلم
بسازم سودم رادر تولید میبرم و بعدش
اگر فیلم به اکران هم نرسید برایم مهم
نیست.
حسن کالمی تهیهکننده فیلم سینمایی
«طال خون» به کارگردانی ابراهیم شیبانی
گفت:اینفیلمهممثلبقیهفیلمهامنتظر
عادی شدن نسبی شرایط برای اکران
است ما هنوز از نحوه فعالیت سینماها
و اوضاع کرونایی چشمانداز روشنی
نداریم به هر حال کسی که برای این فیلم
سرمایهگذاری کرده انتظار دارد بخشی
از پولش بازگردد اما با شرایط فعلی این
موضوع امکانپذیر نیست از سوی دیگر

پژو 2008
206 ،تیپ 2

237,000,000تومان

207 ،دنده ای

 355,000,000تومان

صندوقدار

207

 395,000,000تومان

405 GLX ،دوگانه سوز

 219,000,000تومان

پارسLX ،

 310,000,000تومان

پارس ساده

 270,000,000تومان

دنا معمولی

 327,000,000تومان

دنا پالس ،اتوماتیک توربو

 475,000,000تومان

رانا LX

 225,000,000تومان

رانا پالس

 275,000,000تومان

تندر90E2 ،

 360,000,000تومان

سمند LX EF7 ،دوگانه سوز

 290,000,000تومان

سمند سورن ،پالس

315,000,000تومان

خبر

ایجاد بیش از  ۶۰۰شغل
از محل تسهیالت صندوق
کارآفرینی امید استان کرمان
در یک سال اخیر

به گزارش روابط عمومی صندوق کارآفرینی امید
استان کرمان یوسف پور واجد گفت :از شهریور
سال گذشته تا هفته دولت امسال بیش از ۸۰
میلیارد تومان تسهیالت به  ۴۸۸۸فقره پرونده کار
آفرینی پرداخت شده است که از این محل برای
بیش از  ۶۰۰نفر شغل ایجاد شده است.

خبر

راهاندازی پویش تهیه لوازمالتحریر رایگان با نام همکالسی مهربان در دیار کریمان

قیمت بازار
900,000,000تومان

مشکلی که وجوددارد این است که فیلمها
عم ً
ال بیات میشوند یعنیدر حال حاضر
معادلهای چند مجهولیداریم.
وی بیان کرد :در حال حاضر استقبال
چندانی هم از فیلمها نمیشود وضعیت
روحی مردم هم به گونهای نیست که
در چنین شرایطیدوستداشته باشند
به سینما بروند ضمن اینکه مالحظات
بهداشتی و این پیک وحشتناک کرونا هم
مزید بر علت است .بعید میدانمدر حال
حاضر اتفاق چندانی برای سینماها رخ
بدهد مگر اینکه واکسیناسیون عمومی
شتاب پیدا کند تا مردم به لحاظ روان آماده
از سرگیری فعالیتهای خودشان شوند.
این تهیه کننده بیان کرد:در حال حاضر

فیلمهادر شرایط بالتکلیفی و ابهام قرار
دارند .نمیدانمدر این میان ارشاد و فارابی
چه میکنند .واقعاً فارابیدر این سالها
چه حضور تعیین کنندهایداشته است؟
این ارگان بررسیهای میدانی انجام نداده
تا به راه حلیدر این شرایط بحرانی برسیم.
حتی فیلمهایی که خودش تولید هم کرده
سرانجام خوبی پیدا نمیکند ،برخی از آنها
اکران نمیشوند و برخیدر صورت اکران
به فروش قابل توجهی نمیرسند.
کالمی با اشاره به تسهیالت سازمان
سینمایی مطرح کرد :تسهیالت سازمان
سینماییبهگونهاینیستکهسینماگران
را ترغیب به اکران فیلمهایشان کند.
دوستان سازمان سینمایی فقط مدام
پروانه ساخت میدادند بی آنکه به اکران
فیلمها فکر کنند .سینماگران همدر این

منبع :ایرنا

نشانی جیرفت :خیابان مسجد جامع کوچه بنبست نرسیده بیمه مرکزی ایران

جیرفت09131488684 :

رسالت اصلی شرکت توسعه آهن و فوالد
گلگهر فعالیتدر حوزههای تولید آهن
اسفنجی و نیز پروژ ههای توسعهای
و فوالدسازی است .از جمله اقدامات
ارزشمندی که توسط شرکت در حوزه
انرژیدردستور کار قراردارد مشارکت
در طرحهای توسعه بلوکهای نیروگاهی
سیکل ترکیبی شرکت گهر انرژی است.

همچنین پست برق  400/33کیلوولت،
در حال احداث و تکمیل است.
این شرکت با اصالح سیستم تصفیه آب
یکی از واحدهای تولیدی ،مصرف آب
خود را 20درصد کاهشداده است.در
پروژههای تصفیه آب جدید،در نظر گرفتن
استفاده مجدد از آب برگشتی و همچنین
استفاده از سیستم خنککن ایرکولر

در واحد سوم این شرکت ،در مجموع،
منجر به کاهش 40درصدی مصرف آب
میشود.در ضمن ،پروژههای بهینهسازی
متعدد شرکت که میتوانند به بهینهسازی
مصارف انرژی کمک شایانی کنند که
از جمله این موارد میتوان به بازیافت
آبهایدورریزدستگاه « »ROو آبهای
سطحی و انتقال به صنایع پاییندستی به
منظور استفادهدر فرایند تولید کنسانتره
در منطقه گلگهر اشاره کرد.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و
پرورش استان کرمان با اشاره به راهاندازی پویش
“همکالسی مهربان” در این استان گفت :در
این پویش دانشآموزان با مشارکت معلمان و
خیرین اقدام به جمعآوری کمکهای مردمی
کرده و لوازمالتحریر خریداری شده رادر خفا به

دانشآموزاننیازمنداهدامیکنند.
بهگزارشادارهاطالعرسانیوروابطعمومیآموزش
و پرورش استان کرمان ،صدیقه مرادیدر نشست
شورای پیگیری پویش همکالسی مهربان افزود:
بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش،
دانشآموز باید خالق ،کارآفرین ،مقتصد ،بانشاط،

ماهر ،وطندوست ،مهرورز و جهادگر باشد که
خصلتهایی مانند مسئولیتپذیری ،مشارکت
اجتماعی،مهارتافزاییوروحیهکارآفرینیدربیانیه
گامدوم انقالب نیز مورد تاکید قرار گرفته و بر اساس
همین ویژگیها برنامهها و پویشهای متعددی
در معاونت پرورشی و سازمان بسیجدانشآموزی

طراحی شده و به اجرادرمیآید.
او اظهار داشت :یکی از این برنامهها پویش؛
طرح همکالسی مهربان است کهدر این پویش
دانشآموزاندر مدرسه و با مشارکت معلمان و
خیریناقدامبهجمعآوریکمکهایمردمیکرده
و با استفاده از این کمک ها لوازمالتحریر خریداری

عکسنوشت

میکنند ودر خفا آن را بهدانشآموزان نیازمند
تحویلمیدهند.
مرادی گفت :این پویش با مشارکت آموزش و
پرورش ،سپاه ثارالله ،بهزیستی و همه تشکلهای
درون مدارس شامل انجمن اسالمی ،سازمان
دانشآموزی ،بسیجدانشآموزی و هالل احمر
اجرا میشود.
بیش از  ۶۵۰هزاردانش آموزدر هفت هزار و ۸۶۷
مدرسهکرمانمشغولبهتحصیلهستند.

برگزیده شدن «قصیده گاو سفید» در اتریش
خبر
«قصیده گاو سفید» ساخته بهتاش صناعی
ها و مریم مقدم در جدیدترین حضور بین
المللی خود در بخش مسابقه سی و چهارمین جشنواره فیلم«در
نو هیمات فیلم» کشور اتریش ،موفق به کسب جایزه بهترین
فیلم شد .غالمرضا موسوی تهیه کننده و مریم مقدم یکی از ۲
کارگردان و بازیگر نقش نخست فیلم به نمایندگی از گروه در
مراسم اختتامیه این جشنواره حضور داشتند و جایزه بهترین
فیلم را دریافت کردند .جشنواره «درنو هیمات فیلم» اتریش هر
ساله در شهر تاریخی و قرون وسطایی فریشتاد برگزار می شود و
میزبان بسیاری از عالقه مندان سینما در این شهر تاریخی است.

پایان  ۲رشته با  ۶مدال
در پارالمپیک توکیو
پرونده  ۲رشته کاروان ورزشی ایران در هشتمین
دوره بازیهای پارالمپیک توکیو بسته شد که
حاصل تالش نمایندگان کشورمان سه طال۲ ،
نقره و یک برنز بود/.ایرنا

زیستمند نوتریا
نوتریا شباهت زیادی به یک موش دارد ولی از آن بزرگتر و از خرگوش کمی
کوچکتر است .دمی بلند ،لوله ای شکل و بدون مو دارد  .سر قدری مثلثی شکل ،چشم ها و گوشها
کوچک و انگشتان پا دارای پرده ای جهت شنا کردن در آب است .موهای این حیوان بسیار انبوه و
نرم هستند .رنگ موها در پشت قهوه ای متمایل به زرد و زیر بدن خاکستری است .به علت تطابق با
محیط های آبی  ،پستانها در پهلوها قرار دارد به طوری که بچه ها در حال شنا کردن قادر به خوردن
شیر هستند .طول سر و تنه این جانور  42تا  63میلیمتر ،درازای دم آن  25تا  42میلیمتر  ،طول
پا  12تا  14میلیمتر و میانگین وزنشان  5تا  10و در موارد استثنایی به  17کیلوگرم نیز میرسد.
محل اصلی زندگی این حیوان آمریکایی جنوبی است ولی به علت فرار حیواناتی که جهت تکثیر
مصنوعی و استفاده از پوست آن به کشورهای دیگر منتقل شده بودند ،در برخی از نواحی اروپا و
آسیا به صورت کلنی های وسیعی پراکندگی یافته اند .در ایران نوتریا تاکنون در حوالی رود ارس ،
آستارا( لوندویل )تالش  ،جلفا و تاالب آق گل در ایران مشاهده شده است .نوتریا شبگرد است .ولی
در مناطقی نظیر تالش و آق گل روزها نیز
مشاهده میشود .معموال به صورت اجتماعی
زندگی می کند .نیمه آبزی است و برای ایجاد
النه تونل های طوالنی که گاهی طول آن به
 15متر میرسد ،حفر میکند .همچنین در بین
گیاهان راههایی ایجاد میکند که گاهی فاصله
آنها تا النه حدود  150متر است .روی النه را
از علفهای خشک می پوشانند .دهان راهرو
معموال کمی باالتر از سطح آب قرار دارد.
گاهی نیز النه را در بین انبوه گیاهان سطح
مرداب می سازد و یا در النه حیوانات دیگر
ساکن می شود.

عکس :ایرنا

فراخوان

ارزدیچیتال

مهلت ۲۰ :شهریور ۱۴۰۰
موسسه فرهنگی هنری مختص قصد دارد تا موضوع هایی که بار
فرهنگی ،تاریخی و مذهبی را حمل میکنند انتخاب و با برگزاری
سوگواره ای در سطح کشور فضای رقابتی سالمی در این زمینه
ایجاد کند.

ژه
وی
ش
زار
گ

طرح اضطراری آبرسانی به بلورد سیرجان افتتاح شد
طرحاضطراریآبرسانیبهبلورد
شهرستانسیرجانباحضور
استاندارکرمان،نمایندهسیرجان
درمجلسشورایاسالمی،امام
جمعهسیرجانوبلورد،فرماندار
سیرجان،مدیرعاملومعاونبهره
برداریشرکتآبفااستانکرمان
،مدیرعاملشرکتآبفاسیرجانو
جمعیازمسئوالن،همزمانباهفته
دولتبهبهرهبرداریرسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت

یک حلقه چاه با ظرفیت تامین

و  500متر از جنس پلی اتیلن

آیین افتتاح این طرح گفت :پروژه

مدیرعامل شرکت آبفا استان

بلورد-کشکوئیه انجام شده است.

آبفا استان کرمان ،محمد طاهری در
اضطراری آبرسانی به بلورد با اعتبار
 60میلیارد ریال به بهره برداری

رسید و برای اجرای این طرح

 25لیتر در ثانیه حفر و تجهیز شد.

طاهری خاطر نشان کرد :شرکت

بازسازی و توسعه شبکه آب

سبزدشت ،مهاب جوی آب گستر،

کرمان اجرای خط انتقال این

وی افزود :در اجرای این پروژه

پمپ نیر به عنوان پیمانکاران این

کرد و ادامه داد :به میزان  14هزار

طول هزار متر اجرا شده است

داشته اند.

طرح را  2هزار و  930متر بیان

فراخوان نخستین سوگواره عکس مختص
منتشرشد.

همچنین خط انتقال برق به

خادم کار بردسیر ،گرداب الکترو
طرح عملیات اجرائی را برعهده

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی
مناقصه خرید بیمه نامه های مورد نیاز دانشگاه های شرکت کننده در طرح تجمیع
امور بیمه ای کشور (بم ،جیرفت ،سیرجان ،کرمان و گراش)

دستگاه مناقصه گزار

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

موضوع مناقصه

مناقصه خرید بیمه نامه های مورد نیاز دانشگاه های شرکت کننده در طرح
تجمیع امور بیمه ای کشور (بم ،جیرفت ،سیرجان ،کرمان و گراش)

برآورد یکساله (ریال)

275.809.372.083

تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

9.416.187.441

دریافت اسناد

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت  14:30روز یک شنبه مورخ 1400/06/14

آخرین مهلت تحویل اسناد و پیشنهادها

تا ساعت 14:30روز چهارشنبه مورخ 1400/06/24

بازگشاییپیشنهادها

از ساعت  8:00روز پنجشنبه مورخ 1400/06/25

شمارهمناقصه:
80/25/6/1400

دریافت اسناد :
ابتدای هفت باغ علوی
پردیس دانشگاه علوم
پزشکی کرمان مدیریت
پشتیبانی و رفاهی
دانشگاه با معرفی نامه
کتبی از باالترین مقام
بیمه در استان

ضمن ًا جلسه توجیهی در ساعت  10روز سه شنبه مورخ  1400/06/23در محل سالن آمفی تئاتر دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار خواهد شد.

محل تسلیم اصل پاکات ( الف ،ب ،ج) و پاکت ارزیابی کیفی :ابتدای جاده هفت باغ علوی ،پردیس دانشگاه علوم پزشکی ،ستاد
مرکزی ،ساختمان معاونت غذا و دارو ،طبقه همکف ،مدیریت حراست
کد پستی7616913555:
تلفن31325868-72 :
( هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد).

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

شناسه آگهی 1183600 :

